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Máš odvahu vyznávať Krista  
pred ostatnými? 

 

 

·  Hudobný vstup 

·  Privítanie 

· Predspev  

Kňaz:  Najsvätejší, 
Zbor: Bože všemohúci, pre Syna svojho jednorodeného, Jezu Krista 
láskavého, zošli nám Ducha Svätého, ktorý by aj naše srdcia sám ohňom 
zapálil a pri rozličnosti jazykov všetky národy v jednotu viery 
zhromaždil. Haleluja, sláva Bohu! 

·   Konfiteor 

Kňaz:  Bratia a sestry, zhromaždili sme sa na tomto svätom mieste, aby sme 
spoločne počúvali Božie slovo a aby sme sa modlitbami a chválami utiekali 
k trojjedinému Pánu Bohu o pomoc a zmilovanie. Keďže sa vlastnou silou 
nemôžeme zbaviť svojich hriechov, volajme spoločne k Pánu Bohu týmito 
slovami: 
Zbor: Všemohúci a láskavý Bože! Zmiluj sa nad nami a odpusť nám naše 
hriechy. Pomáhaj nám, aby sme tu prežívali pravé spoločenstvo s Tebou. 
Upevni aj spoločenstvo medzi nami, keď Ťa budeme vzývať, chváliť 
a velebiť. Vypočuj nás pre Ježiša Krista, nášho Pána a Spasiteľa. Amen. 
Kňaz: Pán Ježiš nás uisťuje o odpúšťajúcej Božej milosti, keď nám aj dnes 
hovorí: Tak Boh miloval svet, že svojho jednorodeného Syna dal, aby 
nezahynul, ale večný život mal každý, kto verí v Neho. Amen. 

23. nedeľa po Sv. Trojici 

7. 11. 2021 
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·  Pieseň č. 356 

1.  Pánovi zvučne spievajme, / radostne Ho vyvyšujme, / plesajúc 
poďme pred Neho, / velebme Otca dobrého. 

2.  Vedzme, len On je Pán Boh náš, / nie my seba, On stvoril nás, / 
Kristov sme ľud, ovce Jeho, / dietky Otca nebeského. 

3.  Vstúpme s vďakou do Jeho brán, / s chválou, lebo je dobrý Pán, / 
chváľme Ho doma i v chráme / za všetko, čo prijímame.  

4.  Zaspievajme v úprimnosti / chválospev vrúcnej vďačnosti, / meno 
Jeho neprestajne / vyvyšujme a vzývajme.  

5. Večne trvá Jeho milosť, / z rodu na rod Jeho vernosť, / nepominie 
pravda Jeho, / velebme Boha večného! 

·   Sláva, pozdrav, kolekta 

·   Epištola: 1Tes 4, 13-18 

·  Pieseň č. 461 – požehnanie detí 

1. Kiež viac Ťa milujem, viac lásky len / daj mi, môj Ježiši, na každý deň! 
Z lásky večnej Tvojej daj duši studenej, / ňou mi ju rozohrej! / Len 
lásky viac! 

2. Po zemských radostiach túžieval som, / s Tebou teraz chcem byť 
nocou i dňom: / Svoju tvár neskrývaj, prosieb hlas vyslýchaj, / lásky 
mi svojej daj, / len lásky viac! 

3. Či zošleš radosti či trpký žiaľ, / Ty si nám len jedno určenie dal: / by 
sme Ťa hľadali, ku Tebe volali, / lásku si žiadali. / Len lásky viac! 

4. A keď sa naplní raz život môj, / napokon odložím ťažký kríž svoj, / 
vzdychnem si v lúčení / v pokornom modlení: / Spasiteľ jediný, / len 
lásky viac! 

·  Evanjelium: Mt 10, 16-22 

·  Svedectvo viery (10,30h – Ľ. Dekanová) 

 



 

·  Pieseň č. 203 

1. V jedného Boha veríme, / Otca vševládneho. / Zem i nebesá Jeho sú, 
my dietky sme Jeho. / Čo viditeľné jestvuje / a neviditeľné, / len 
z Jeho vôle povstalo, / Ním bolo stvorené. 

2. Veríme v Krista Ježiša: / Syn jednorodený / od Otca od večnosti bol / 
na spásu nám daný. / Trpel, smrť kríža podstúpil, / v tretí deň 
z mŕtvych vstal. / Na pravici Otca sedí, / slávu večnú prijal. 

3. Veríme v Ducha Svätého, / Oživovateľa, / ktorý svojou božskou 
mocou / nás k jednote volá. / Veríme vín odpustenie / a z mŕtvych 
vzkriesenie, / po ňom verných život / čaká prisľúbený. 

·    Kázeň: L 12, 8-9, modlitba 

·     Hudobný vstup –  F. Chopin: Waltz in A Minor 

·     Oznamy, požehnanie 

·  Pieseň č. 260, 1. verš 

1.  Bože veľký, milostivý, / mocnou rukou svoj ľud chráň! / Posväť slová, 
posväť činy, / rozkvet cirkvi požehnaj! / Daj nám múdrosť, odvahu 
daj /: vyznať i dnes, že si Pán. :/  

·  Antifóna č. 58 

Kňaz: Každý jazyk nech vyznáva, že Ježiš Kristus je Pánom. 

Zbor: On je Pánom na slávu Boha Otca. Haleluja. 

 ·    Kolekta, Áronovské požehnanie       

·  Pieseň č. 260, 4. verš 

4.  Nedaj, by sme celkom klesli, / moci zla sa poddali: / nech vidíme, že 
aj v tiesni / v Tebe spása nám žiari. / Daj nám múdrosť, odvahu daj, 
/: by sme verní zostali! :/ 

·  Organové postlúdium 

 

 



 

Milodary: 
 

*  Rodina Janotková pri poslednej rozlúčke s mamou a starou mamou 
venuje na kostol 150 €. 

*  Bohuznámy brat Richard venuje na opravu kostola 200 €. 

* Bohuznámy brat Ladislav venuje na cirkevný zbor 40 €. 

* Bohuznámy brat pri príležitosti 504. výročia Pamiatky reformácie 
venuje na cirkevný zbor 100 €. 

* Za mesiac október 2021 sme prijali na bankový účet milodary vo výške 
1 012 €. 

*  Ofera z nedele 31.10. bola 152,14 €. 

 

Oznamy:  
* Podľa nariadenia ÚVZ SR je cirkevný zbor povinný po dobu 30 dní viesť 

evidenciu účastníkov SB. Po uplynutí tejto doby budú uvedené 
zoznamy s osobnými údajmi zničené. Preto Vás prosíme, keby ste sa 
pri vchode zapísali a lístok s údajmi hodili do pripravených schránok. 

 

Pozývame Vás na stretnutia a Služby Božie v 46. týždni:  
 

Utorok  
(9.11.) 

16:00   Modlitebné stretnutie  
17:30   Biblická hodina  
18:30   Nácvik spevokolu  

Štvrtok  
(11.11.) 

10:00   Služby Božie v DD – EDS Partizánska  
18:30   Od-Mlad  
18:30   Kurz „Manželské večery“  

Piatok  
(12.11.) 

14:45   Konfirmačné vyučovanie 
15:15   DDorast – zborová sieň 

Nedeľa  
(14.11.) 

9:30     Služby Božie – prednostne pre seniorov 
10:30   Služby Božie 
10:30   Detská besiedka  
18:00   Nedeľné večerné stíšenie 

 


